
   

Patientråd 20/9-22 
 
Deltagare: Lennart Nyman, Siv Ahlen, Marie Larsson, Monika Bjurström, Frida Hellberg 
 
Frida informerar: Det behövs fler läkare till Vansbro för att kunna täcka behovet av 
läkartider till patienterna. Informerar om hur vi rekryterar i nuläget med lösningar på distans 
och individuella arbetsuppgifter.  
Suicidpreventionsprojektet går nu mot sitt slut och den 30/9 kommer den gemensamma 
handlingsplanen i kommunen fastställas. Det är ett fantastiskt arbete som kommit fram 
under projektets gång som vi är så glada för. Framåt gäller det att få verkstad på planen och 
arbeta vidare med det. Det ska säkerställas genom att det kommer ingå i en samverkan med 
god och nära vård. 
Bedömningsbilen planeras fortsätta rulla efter årsskiftet. Samverkan med kommunen ska 
utvecklas under 2023. 
 
God och Nära Vård: Frida informerar om God och Nära vård  
En viktig fråga för regeringen är att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. 
Regeringen vill därför utveckla en god och nära vård med hög kvalité som ska finnas nära 
medborgarna. Primärvården ska vara navet i den vård som är närmast medborgarna. Den 
tekniska utvecklingen och digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet och möjlighet att 
bedriva vård nära medborgarna.  
Genom större delaktigt från patienter kan också sjukvårdens resurser utnyttjas mer effektivt. 
Målet är en samordnad vård som stärker hälsan och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. 
Region Dalarna och kommunerna i dalarna har gemensamt enats om en färdplan för God 
och Nära Vård i Region Dalarna. Viktigt att vi möter patienten så det blir lätt att vara både i 
primärvård, slutenvård och specialistvård. Vad betyder det för kommunens invånare och 
vårdcentralens patienter?  Frida vill ha mer synpunkter. Vi diskuterar hur vi bäst får in det. 
Föreslås att Frida kontaktar skola, SFI, föräldrar och kommunala pensionärs och 
funktionsvariationsrådet för att få in tankar och idéer. 
 
Övrigt 
SPF vill lägga ut anteckningarna för patientrådet på sin hemsida och det är helt okej.  
 
Nästa möte tis 29/11-22 
Frida skickar agenda innan. Inkom med frågor senast en vecka innan mötet. Frågor som 
redan nu planeras till kommande möte är 

 Vad står på kallelse från Vårdcentralen, finns information varför man är kallad? Det 
behövs för att undvika onödig oro, missförstånd eller ökade kontakter.  

 Väntelista 

 Läkarrekrytering 

 God och Nära vård 
Frida Hellberg 2022-09-21 


